Skype do věznice - nemyslitelné?
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
dnes jsme v kanceláři realizovali
první Skype poradu s klientem,
který je ve věznici. A jako reakci
na skvělý průběh organizace píši
tento příspěvek. Opravdu to jde.
Pro uvedení do kontextu doposud byl Skype hovor něco
nemyslitelného.
Dokonce
obyčejný hovor s klientem ve
věznici byl něco nereálného,
pokud nezavolal ze skrytého čísla
sám klient z vězeňského telefonu.
A skryté číslo znamená, že
nestihnete-li hovor přijmout,
nelze klientovi (že to byl on, lze
jen tipovat) zavolat zpět.
Návštěva obhájce za klientem na
poradu do věznice a její příprava
probíhala mnohdy takto:
1. Je klient v této konkrétní
věznici?
2. Co když tam přijedu a on bude
zrovna v práci mimo věznici,
bude
mít
návštěvu,
bude
převezen jinam?
3. Zkusím do věznice zavolat.
„Bohužel, nic Vám neřekneme po
telefonu.“
4. Mohu tam napsat dopis (3 dny)
nebo poslat zprávu datovou
schránkou (2 dny) nebo tam
naslepo zajet.
5. Když do věznice naslepo
přijedu (čas cestování), tak se
postavím do fronty na bránu
(ano, i směrem do věznice může
být fronta) a snad nebude zrovna
probíhat výměna personálu, úklid
na vrátnici, obědy, příchod
pracujících odsouzených a jiné.
To by totiž zřejmě znamenalo
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delší čekání. Při příchodu si
počkám na bráně za velkým
neprůhledným sklem. Po předem
nedefinovaně dlouhé chvíli mne
vpustí do první vnitřní části,
projdu důkladnou kontrolou (bez
opasku a jiných nebezpečných
nástrojů a přístrojů, bez telefonu
a chytrých hodinek) a počkám si
za bránou za velkým průhledným
sklem. Čekám do té předem
nedefinovatelné doby, než pro
mne přijde příslušník a dovede
mě do výslechové místnosti pokud bude nějaká volná. Ano,
opět i zde mohou být čekací lhůty
směrem
do
věznice
na
výslechovou místnost.
Jakmile se výslechová místnost
uvolní, mohu dovnitř a dorazí
také klient. V této chvíli probíhá
soukromá porada (soukromá
znamená také to, že jsou zde
pouze dvě osoby a ani jedna
nemůže jít ven, neboť dveře se
dají otevřít jen zvenčí a okno má
mříže).
Po dokončení porady (ve smyslu
5 minut například pro ukázání a
podpis listiny anebo 1,5 hodiny
pro přípravu k soudnímu jednání
či sepisu odvolání) je potřeba
signalizovat, že mají být dveře
zvenčí otevřeny. Tedy použijeme
telefon ve výslechové místnosti,
zavoláme osobě na druhé straně a
poprosíme o vyzvednutí. A opět
klíčové bude, aby se vyzvedávání
nekřížilo se střídáním personálu,
příchody, odchody, obědy a
dalšími činnostmi ve věznici,
neboť
čekací
doba
pro
vyzvednutí je v takovém případě
5-50 minut (horní hranice je
extrém, který se běžně nestává).

V jiných věznicích je signalizace
formou světla zvenčí místnosti,
které
zapneme
páčkovým
přepínačem (kovová tyčinka se
dvěma polohami jako v letadle
při přípravě na katapultaci). A
doufáme, že světlo venku
opravdu svítí.
Jelikož světlo vždy svítilo a na
telefon vždy personál reagoval,
tak se dveře zvenčí odemknou
(v mezidobí si lze s klientem
povídat i dále, ale signalizaci
ukončení
porady
většinou
dáváme až při skončení porady,
tudíž se jedná o rozhovor po
skončení porady a v úvahu také
připadá mlčení nebo hovor o
počasí či obědu) a mohu začít
odcházecí proces z věznice.
Dříve popsaný postup průchodu
kontrolami a možnými frontami
se opakuje pozpátku (byť je
mnohdy rychlejší). Klient ve
věznici je předpokládám dále
podroben
důkladné
osobní
prohlídce, zda si z porady
neodnáší
s sebou
nějaký
nepovolený předmět.
Pro úplnost, klíčové je zde také
to, že v případě ustanovení ex
offo (lze zastupovat klienta na
plnou moc = odměnu si obě
strany dohodnou anebo v rámci
ex offo = stát ustanoví klientovi
obhájce a odměna se řídí
zákonem a vyhláškou) se porada
ve věznici proplácí až tehdy,
trvá-li více než 1 hodinu. A do
doby trvání se dle zkušeností
nezapočítává ani cesta do
věznice, ani čekání na vrátnici,
ani čekání na výslechovou
místnost, ani cesta ven, ale pouze
prostřední úsek. Tedy doba, kdy

se skutečně advokát a klient
fyzicky setkali. Mnohdy však
tento výsek odpovídající poradě
nepřesáhne 1 hodinu (například
35 minut porady vs. celkový čas
na realizaci porady se všemi
okolnostmi ve výši 2,5 hodiny a
více, když není možné u věznice
zaparkovat) a důsledky jsou tedy
zřejmé – nulová odměna za
celkový čas právní pomoci.
To vše platí také v kontextu
aktuálního nouzového stavu a
zdravotních rizik a preventivních
opatření proti šíření viru.
Nutno dodat, že věznice má svá
nutná pravidla, kterými chrání
společnost. Proto popis výše není
stížnost, pouze popis reálného
stavu. Osobně mám s Vězeňskou
službou a jejími zaměstnanci
velmi pozitivní zkušenosti.
Klíčové však je, že formou Skype
porady (která nemusí a zřejmě by
neměla nahradit všechny porady)
to jde jinak, než standardní
cestou se složitým procesem
přístupu k odsouzenému a se
všemi riziky na místě. Jde to
zejména časovým pohledem
mnohem efektivněji a s prevencí
na zdraví účastníků.
Velká pochvala Vězeňské službě
ČR, že to dnes proběhlo
elektronicky formou Skype, a
zřejmě bude moci probíhat
elektronicky i dále.
#PravoBezRozdilu
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